Program imprez i zajęć organizowanych w gminie Lipusz w okresie ferii zimowych '2019
11 lutego 2019(poniedziałek)

godz.915-Wyjazd do kina w Kościerzynie na film pt. „Ralf Demolka”
odpłatność 15 zł za osobę; zapisy w GOKSiR w Lipuszu) miejsce: wyjazd sprzed w GOKSiR w Lipuszu

godz.1000-1200-Malowanie kamieni-zajęcia otwarte
miejsce:świetlica szkolna

godz.1000-1230-bal przebierańców (klasy I-III SP)
miejsce:ZS Lipusz sala nr 116

godz.1100-1300-spotkanie z historią (klasa III Gimnazjum)
miejsce:ZS Lipusz sala nr 4

Zajęcia sportowe 1030-1430-miejsce: hala sportowa
godz.1030-1130-Gry i zabawy z piłki ręcznej,piłki koszykowej (klasy IV-VI SP)
godz.1130-1300-Zajęcia z piłki ręcznej połączone z rozgrywkami (klasy VIII-III Gimnazjum)
godz.1300-1430-Zajęcia ogólnorozwojowe z lekkoatletyki (klasy V-VIII)
godz.1500-I turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z Szkoły Podstawowej
miejsce: hala sportowa ZS Lipusz

12 lutego 2019 (wtorek)

godz. 900 – Wyjazd do kręgielni „Mistral” w Chojnicach
( 2 godz. gry, odpłatność 13 zł za osobę; zapisy w GOKSiR w Lipuszu wyjazd sprzed GOKSiR w Lipuszu)

godz.900-1100-Gry i zabawy językowe English is FUN!-zajęcia otwarte
miejsce:ZS Lipusz sala nr 116

godz.1000-1200-Projekcja filmów-zajęcia otwarte
miejsce:ZS Lipusz sala nr 116

godz.1200-1400-zabawy plastyczne-zajęcia otwarte
miejsce:ZS Lipusz sala nr 116

godz.1700-turniej mikstów siatkarskich - kat. Open,
miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

13 lutego 2019 (środa)
Turniej warcabowy o tytuł Mistrza Młodzików Gminy Lipusz
godz. 900 –Podstawówka,1000-Gimnazjum
miejsce: sala klubowa GOKSiR w Lipuszu

godz.1000-1200-gry planszowe (klasy IV-VI SP)
miejsce: ZS Lipusz sala nr 19

godz.1030-1430-zajęcia sportowe zgodnie z harmonogramem z 11.02
godz.1100-1230 Warsztaty Walentynkowe- szycie kota maskotki
miejsce: Pracownia „Zielony Kot” ul. Derdowskiego 4 Lipusz , odpłatność 10zł/os.

godz.1500 –I turniej halowej piłki nożnej dla młodzieży z gimnazjum,
miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

14 lutego 2019 (czwartek)
godz. 1230 –Przedstawienie teatralne pt. „Dr Dollitle”
miejsce:sala klubowa GOKSiR w Lipuszu

godz. 1700 –I Turniej piłki nożnej Kategoria Open+16

miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

15 lutego 2019 (piątek)

godz. 900 – Wyjazd na basen w Bytowie( 2 godz. na basenie, odpłatność 17 zł/osoba; zapisy w GOKSiR)
miejsce: wyjazd sprzed GOKSiR w Lipuszu

godz.1030-1430-zajęcia sportowe zgodnie z harmonogramem z 11.02
godz. 1700 - Turniej mieszanych szóstek siatkarskich( 3 dziewczęta, 3 chłopców) kat.Open
miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

18 lutego 2019 (poniedziałek)

godz.915-Wyjazd do kina w Kościerzynie na film pt. „Lego”
odpłatność 15 zł za osobę; zapisy w GOKSiR w Lipuszu)miejsce: wyjazd sprzed GOKSiR w Lipuszu

1030-1430-zajęcia sportowe zgodnie z harmonogramem z dnia 11.02
godz.1500-II turniej halowej piłki nożnej dla dzieci z Szkoły Podstawowej
miejsce: hala sportowa ZS Lipusz

19 lutego 2019 (wtorek)

godz. 1100 – Wyjazd do kręgielni „Mistral” w Chojnicach
( 2 godz. gry, odpłatność 13 zł za osobę; zapisy w GOKSiR w Lipuszu wyjazd sprzed GOKSiR w Lipuszu

godz.1200-1400-Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Latające coś”-zajęcia otwarte
miejsce:hala sportowa ZS w Lipuszu

godz.1700-turniej duetów siatkarskich- kat.Open,
miejsce:hala sportowa ZS w Lipuszu

20 lutego 2019 (środa)
godz. 900 – Wyjazd na basen w Bytowie( 2 godz. na basenie, odpłatność 17

zł/osoba; zapisy w GOKSiR)

miejsce: wyjazd sprzed GOKSiR w Lipuszu

godz.1030-1430-zajęcia sportowe zgodnie z harmonogramem z dnia 11.02
godz.1500 –II turniej halowej piłki nożnej dla młodzieży z Gimnazjum
miejsce:hala sportowa ZS w Lipuszu

21 lutego 2019 (czwartek)
Turniej szachowy o tytuł Mistrza Młodzików Gminy Lipusz
godz. 900 –Podstawówka,1000-Gimnazjum
miejsce: sala klubowa GOKSiR w Lipuszu

godz.1100-konkurs plastyczny dla dzieci
miejsce: sala klubowa GOKSiR w Lipuszu

godz.1000-1200-Zajęcia sportowo-rekreacyjne „Latające coś”-zajęcia otwarte
miejsce:hala sportowa ZS w Lipuszu

godz. 1700 –II Turniej piłki nożnej Kategoria Open+16
miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

22 lutego 2019 (piątek)
Zajęcia ZUMBY KIDS -zajęcia otwarte
godz.1000-1045-dzieci w wieku od 4-8 lat,
1050-1140-dzieci w wieku 9-16 lat
miejsce: sala klubowa GOKSiR

godz.1000-1130-spotkanie z teatrem (klasa VIIb)
miejsce:ZS Lipusz

godz.1030-1430-zajęcia sportowe zgodnie z harmonogramem z 11.02
godz.1200-turniej piłkarzyków dla dzieci z SP
godz.1300młodzież z Gimnazjum
miejsce: sala GOKSiR w Lipuszu

godz.1700 – Turniej szóstek siatkarskich kat. Open
miejsce: hala sportowa ZS w Lipuszu

